
Klasa 8af 

Nazwa przedmiotu :J. polski 

Klasa 8a 
3) proponowane formy i terminy konsultacji z 

uczniami i rodzicami 
 

wysyłanie na bieżąco wiadomości przez 

pocztę służbową, platformę Google Suite 

oraz monitorowanie odczytywania 
wiadomości przez rodziców 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach 

nauczanych przedmiotów lub innych zajęć 

w poszczególnych oddziałach w okresach: 
   
a) od 11 maja do 15 maja br., 
b) od 18 maja do 22 maja br. 
 

 

  
 

 

a)Opowiadanie- zebranie i utrwalenie 

wiadomości przed egzaminem 
Ćwiczenia redakcyjne- opowiadanie. 
 
b) Zdania wielokrotnie złożone- zebranie 

wiadomości, powtórka przed egzaminem. 
Ćwiczenia utrwalające. 

 

Nazwa przedmiotu: język angielski 

Klasa 8a 
3) proponowane formy i terminy konsultacji z 

uczniami i rodzicami 
 

Prowadzenie konsultacji na bieżąco w 

miarę potrzeb poprzez dziennik 

elektroniczny oraz platformę 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach 

nauczanych przedmiotów lub innych zajęć 

w poszczególnych oddziałach w okresach: 
a. od 11 maja do 15 maja br., 

b. od 18 maja do 22 maja br. 

a. Personal qualities – nazwy cech 

charakteru. 

Second conditional – drugi tryb 

warunkowy. Lekcja online. 
Supporting a point of view – 

uzasadnianie opinii. 

b. An essay – writing – piszemy 

rozprawkę. 

Revision – powtórzenie 

wiadomości z działu 7. Lekcja 

online. 
Review – ćwiczenia utrwalające. 

 

Nazwa przedmiotu: J.niemiecki 

Klasa 8a filia, 8a, 8b  

3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

Poprzez dziennik elektroniczny, platformę Google 

Classroom – według potrzeb 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 11.05 – 22.05 br., 

Geburtstag auf der Eisbahn dyscypliny i obiekty 

sportowe 

- czasowniki modalne 

- wyrażenie zum + rzeczownik 

 

 

 



Nazwa przedmiotu: Matematyka klasa VIII af 

 
3) 

Proponowane formy i terminy konsultacji z 
uczniami i rodzicami 

Za pomocą dziennika elektronicznego i 
poprzez Google Suite. 
Terminy konsultacji: w środy i zgodnie z 
potrzebami. 

4) zakres treści nauczanych przedmiotów lub innych 
zajęć w poszczególnych oddziałach 
od 4 maja do 22 maja 

 

4.05 Podsumowanie działu z okręgów i kół. 
6.05 Powtórzenie wiadomości. 
7.05 Reguła mnożenia i jej zastosowanie. 
11.05 Rozwiązywanie zadań z 
zastosowaniem reguły mnożenia. 
13.05 Reguła dodawania i jej zastosowanie. 
14.05 Stosowanie reguły mnożenia i 
dodawania  w zadaniach. 
18.05 Kombinatoryka-rozwiązywanie 
zadań. 
20.05 Zastosowanie kombinatoryki w 
zadaniach. 
21.05 Prawdopodobieństwo-
rozwiązywanie zadań. 

 

 

Nazwa przedmiotu: Fizyka klasa  VIIIaf 

3)  Proponowane formy i terminy konsultacji z 
uczniami i rodzicami 

Za pomocą dziennika elektronicznego i 
poprzez Google Suite 
Terminy konsultacji: 
W czwartki i zgodnie z potrzebami 

4) Zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach 
innych zajęć w poszczególnych oddziałach 
4 maja do 22 maja 

5.05 Obrazy otrzymywane w zwierciadle 
płaskim. 
7.05 Konstruowanie obrazów 
otrzymywanych w zwierciadle płaskim 
11.05 Obrazy otrzymywane w 
zwierciadłach kulistych. 
14.05 Konstruowanie obrazów 
otrzymywanych w zwierciadłach kulistych 
18.05 Ćwiczenia w sporządzaniu obrazów 
w zwierciadłach kulistych 
21.05 Zwierciadła płaskie i kuliste-
rysowanie obrazów. 

 

 

Nazwa przedmiotu: chemia 

Klasa 8af 

3) proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i 

rodzicami 

 

Dziennik elektroniczny - 

dostępność w godzinach 

pracy 

Platforma Google Suite - 

dostępność w godzinach 

pracy 



 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach 

nauczanych przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 
a) od 11 maja do 15 maja br. 
b) od 18 maja do 22  maja br. 

a) Tłuszcze to także estry . 

11.05 (pn) godz.11:30 -

zajęcia online  

b) Skład, właściwości  białek i 

ich biologiczne znaczenie  

18.05 (pn) godz.11:30 -

zajęcia online  

  

 

 

Nazwa przedmiotu: historia 

Klasa 8a 
3) proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i 

rodzicami 
 

Na bieżąco przez dziennik 

elektroniczny oraz platformę Google 

Suite  
 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach 

nauczanych przedmiotów lub innych zajęć 

w poszczególnych oddziałach w okresach: 
a. od 11 maja do 15 maja br.  

b. od 18 maja do 22  maja br.  

 

Kryzys wewnętrzny ZSRR. 

Lekcja online. Upadek PRL i 

narodziny III RP. 

Jesień Narodów. 

 

 

Nazwa przedmiotu: Geografia 

Klasa VIII a 
3) proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i rodzicami  
4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach nauczanych 

przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych oddziałach w 

okresach: 
a. od 4 maja do 8 maja br. 

b. od 11 maja do 15 maja br. 

c. Od 18 maja do 22 maja br 

d. Od 25 maja do 29 maja br 

a)Potęga gospodarcza świata 
– Stany Zjednoczone 

b)Podsumowanie działu  
c)Australia i Oceania na mapie 
d)Człowiek w Australii 

 

Nazwa przedmiotu: biologia 

Klasa 8af 

3) proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i 

rodzicami 

 

Dziennik elektroniczny - 

dostępność w godzinach pracy 

Platforma Google Suite - 

dostępność w godzinach pracy 

 

4)  zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach 

nauczanych przedmiotów lub innych zajęć 

w poszczególnych oddziałach w okresach: 

a) Zależności 

międzygatunkowe 

b) Abiotyczne czynniki 



a) od 11 maja do 15 maja br., 
b) od 18 maja do 22 maja br. 

środowiska 

 

 

Nazwa przedmiotu: informatyka 

Klasa VIII 
3) proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i rodzicami 

 
 za pośrednictwem 

platformy Google Suite 

- dziennika 
elektronicznego 

 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach nauczanych 

przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych oddziałach w 

okresach: 
a. od 11 maja do 15 maja br.  
b. od 18 maja do 22  maja br 

- Fraktale w Scratchu i 
Pythonie 
-  Fraktale w  smartfonie. 

 

Nazwa przedmiotu:  edukacja dla bezpieczeństwa 

Klasa VIII af 

3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 

 

W czasie godz. pracy i w miarę możliwości 

potrzeb. 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 15 maja do 17 maja br., 

b) od 20 maja do 24 maja br.  

 

15.05.20 Zagrożenie powodziowe. 

22.05.20 Zagrożenie pożarowe. 

 

Nazwa przedmiotu: Wiedza o społeczeństwie 

 

Klasa 8 

3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
Wg planu lekcji  

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 

a) od 11 maja do 15 maja 

b) od 18 maja do 22 maja 

a) organizacje międzynarodowe 
b) Unia Europejska 

 

 



 

 

Nazwa przedmiotu: Wychowanie Fizyczne  

Klasa  VIII 

3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

Konsultacje z rodzicami lub uczniami codziennie  
w godzinach pracy oraz dodatkowo w zależności 
od potrzeby rodzica lub ucznia przez dziennik 
elektroniczny , za pośrednictwem Google Suite 
lub telefonicznie. 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

 

 

 

 

 

a)od 11 maja do 15 maja br., 

        

 

 

       

 

        

  

b) od 18 maja do 22 maja br.         

 

W zdalnym nauczaniu wych. fiz. należy wziąć pod 
uwagę wszystkie 4 obszary nauczania tj. 

1. rozwój fizyczny i sprawność fizyczna,  
2. aktywność fizyczna, 
3. bezpieczeństwo w aktywności fizycznej, 
4. edukacja zdrowotna, 
w zakresie wiedzy ucznia, zgodnie  z 
treściami podstawy programowej. 

Nadal propozycja indywidualnych ćw. 
gimnastycznych rozciągająco- wzmacniających 
wg. zalecenia z końca marca- 3 razy po 15 min 
 w tygodniu. 
C.d. Najczęstsze przyczyny oraz okoliczności 
wypadków i urazów podczas zajęć ruchowych, 
sposoby zapobiegania im. 
 
Zmiany zachodzące w organizmie podczas wysiłku 
fizycznego 
 
 

 
 

 


